
Nieuwsbrief zomer 2007

redactie: Louis Timans a.l.timans@home.nl

Agenda
- iedere laatste maandag van de maand: repetitie mannen en vrouwen samen om 20.45
- het bestuur van het vrouwenkoor vergadert naar gebleken behoefte 
- het bestuur van het mannenkoor vergadert iedere 1e maandag van de maand om 20.00

02 juli 2007 maandag allen aatste repetitie avond voor de 
vakantie: op de boot

20 augustus 2007 maandag allen eerste repetitie na de vakantie.
06 oktober 2007 zaterdag  vrouwen Regioconcert in Koekange.

(DIO)
13 oktober 2007 zaterdag  mannen concert met Dickninger Geuzen 

in kerk  IJhorst 
20+21 oktober 2007 zaterdag+zondag mannen naar Bosensell
24 december 2007 maandag allen geen repetitie
31 december 2007 maandag allen idem
maart 2008  mannen regioconcert mannen met 

Meppeler en Ruinerwolds 
mannenkoor in kerk IJhorst 

26 april 2008 zaterdag allen voorjaarsconcert in kerk IJhorst
18 oktober 2008       zaterdag allen medewerking aan 

jubileumconcert van Apollo in 
schouwburg Ogterop in Meppel

Van de redactie
Het zomernummer van 2007, dat u zojuist hebt geopend, is het eerste dat u via e-mail 
ontvangt.
Nu al ruim 70 % van onze leden over e-mail blijkt te beschikken (dank aan Hilco voor het 
verzamelen), zou het zonde zijn de voordelen ervan niet te benutten. Immers, de kosten 
van de nieuwsbrief kunnen zo in dezelfde mate worden bespaard. 
Mocht u liever over een gedrukt exemplaar beschikken, dan kunt u daar zelf voor zorgen: 
u laat dan de tekst door uw eigen printer afdrukken. (Zeker, dat kost ook wat, maar daar 
merkt uw penningmeester niets van…)
Het spreekt vanzelf dat ik een aantal exemplaren van de nieuwsbrief in gedrukte vorm zal 
blijven leveren, om die leden te gerieven die het gemak van e-mail niet kennen.
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Aan het eind van deze nieuwsbrief vindt u als bijlage de verslagen van de dit jaar 
gehouden jaarvergaderingen. In het bijzonder voor degenen die daar niet aanwezig zijn 
geweest. 
Ten slotte: Omdat ik weet dat niet ieder er prijs op stelt dat zijn of haar emailadres wordt 
verspreid, stuur ik u de nieuwsbrief als BCC (“blind copy conform”), hetgeen in dit geval 
betekent dat ik hem adresseer aan de voorzitter en dat de leden een kopie ontvangen 
zonder dat hun mailadressen zichtbaar worden.
Ziezo, mijn werk zit er weer op. Ik wens u veel genoegen bij het lezen, en een hele goede 
zomer. 

Louis Timans
 

Het woord van de voorzitter 
Het is alweer een half jaar geleden, dat de vorige nieuwsbrief van Wijker Kunst aan u 
werd uitgereikt.
We hadden toen niet kunnen vermoeden dat we binnen een maand te maken zouden 
krijgen met het verlies van onze trouwe Roelof Rooze, 1e tenor. Op 20 januari overleed hij,
heel kort nadat hij door een hersenbloeding was getroffen. Wij, de mannen, hebben  in 
vrijwel volledige samenstelling gezongen tijdens de uitvaartdienst in de kerk van IJhorst 
en hem vervolgens naar zijn laatste rustplaats begeleid.
In diezelfde kerk hadden wij een maand eerder ons kerstconcert gegeven. Voordien hadden
wij wij ons afgevraagd of en in hoeverre er eigenlijk belangstelling voor een dergelijk 
concert zou zijn.
Nou we hebben het geweten, de kerk was tot de laatste plaats bezet en de aanwezigen 
hebben zeer genoten.
Speciaal moeten we hierbij ook noemen de uitmuntende begeleiding van de jonge cantor-
organist uit Meppel, Mannes Hofsink, die ook nog samen met Ilona Slomp-Vlietstra een 
intermezzo verzorgde.
Dit jaar zal Apollo een kerstconcert verzorgen en met het bestuur van Apollo is 
afgesproken, dat in de toekomst niet beide verenigingen in hetzelfde jaar een kerstconcert 
zullen houden.
Over Apollo gesproken, onze zustervereniging bestaat volgend jaar 110 jaar en daarom 
geven zij in het najaar van 2008 een jubileumconcert in Schouwburg Ogterop. Voor dat 
concert hebben zij ons gevraagd om muzikale medewerking.
Hoe dit alles er precies komt uit te zien moet nog nader worden uitgewerkt, maar getracht 
zal worden om ook een gezamenlijk werk uit te voeren.
Het instuderen van het kerstrepertoire liet ons niet veel tijd meer voor het repertoire dat 
gebracht moest worden op het Voorjaarsconcert. Mede daarom werd de datum al eens 
verschoven van 30 maart naar 5 mei en gaandeweg kwam Bert tot de conclusie dat Les 
Misérables vooralsnog te veel van het goede was; zodoende belandde dit stuk al vrij snel 
op een zijspoor. Alle aandacht wat betreft het gemengde repertoire, ging verder uit naar 
Die Czardasfürstin. Operette lijkt gemakkelijk maar het is behoorlijk moeilijk in te 
studeren, dat is wel weer gebleken; pas nadat er instudeer-CD’s gemaakt waren, kwam er 
wat lijn in het stuk.
Er waren binnen beide koren vele sceptici die regelmatig riepen: “Het komp er nooit in.” 
Maar evenals in het verleden vaak gebleken is , uiteindelijk lukt het op het laatste moment.
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Met 2 extra repetities en veel zelfstudie hebben we het voor elkaar gekregen: op het 
voorjaarsconcert van 5 mei was het een doorslaand succes!
Momenteel zitten we in een rustige fase, het concert is voorbij en de volgende optredens 
zijn in het najaar, wanneer het mannenkoor weer een uitwisselingsconcert geeft in het 
Duitse Bösensell en er van datzelfde koor een optreden zal zijn met de Dickninger 
Geuzen. De vrouwen van hun kant bereiden zich voor op hun regioconcert, in oktober.
Veel koorleden zijn in deze periode met vakantie, omdat ze niet gebonden zitten aan de 
reguliere schoolvakanties, het repetitiebezoek is dan ook navenant minder.
Op zaterdag 17 maart hebben we de onderlinge band versterkt door onze deelname aan de 
feestavond, in de Vijverhoeve op de Lichtmis, als altijd prima georganiseerd door de 
activiteitencommissie en gedragen door de creativiteit van onze eigen leden.
Intussen is het vrouwenkoor is al met de fiets op pad geweest. De mannen houden hun 
fietsevenement in september.
Op donderdagmiddag 10 mei waren beide koren uitgenodigd op het feest dat Roelof en 
Annie Broekhuizen gaven omdat ze 50 jaar waren getrouwd. We zongen daar - passend bij
de gelegenheid - enkele tedere nummers uit onze Csárdasfürstin, waarna we met Jan van 
Poppels Hoera onze wensen aan het bruidspaar kracht bijzetten.
In het bestuur is besloten om voor dit jaar niet mee te doen met een versierde wagen 
tijdens het Wijker feest.
Wil je een wagen een beetje redelijk versieren dan is dit een nogal kostbare 
aangelegenheid en het blijkt in de praktijk steeds weer dat het vele werk altijd weer op 
dezelfde schouders komt.
Belangrijk argument is ook geweest dat het bestuur sterk betwijfelt of er van dit gebeuren 
wel een wervende kracht uitgaat. Moeten we dan niet meedoen omdat anders de optocht er
te veel onder te lijden zou hebbe? Wij vinden dat wij ons als zangvereniging niet 
verantwoordelijk hoeven te voelen voor het slagen van een optocht.
Op 2 juli zullen we de laatste repetitieavond houden en ik ga er vanuit dat onze veel 
geprezen feestcommissie weer een mooi programma voor ons in petto heeft.
Ik laat me in ieder geval verrassen. U toch ook?
Na de zomerstop zien we elkaar dan weer terug op de repetities, te beginnen op 20 
augustus.
Ik wens u allen een fantastische zomer toe.

Hendrik Veeningen, algemeen voorzitter

Nieuws van de activiteitencommissie
W E L K O M   A A N   B O O R D
Leden, die op onze geslaagde feestavond in de Vijverhoeve zijn geweest, weten hoe 
gezellig het met elkaar kan zijn.
Dit evenement ligt al weer een paar maanden achter ons. Met veel genoegen kijken we 
hierop terug.
 
Inmiddels is uw activiteitencommissie bezig geweest om invulling te geven aan de laatste 
zangersavond voor de vakantie.
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Iedereen kan meedoen, dat is ons uitgangspunt. We hebben gekozen voor een boottocht in 
het merengebied van Noordwest-Overijssel. Natuur en cultuur hebben immers nauwe 
verwantschap.
 
Partyschip Giethoorn is uitgerust met twee fraai ingerichte salons, een royaal zonnedek en 
een gezellige bar.
Ruim voldoende plaats voor alle koorleden. Tot de uitgebreide voorzieningen aan boord 
behoort een rolstoellift.
 
Ligplaats: Beulakerweg 92B te Giethoorn, boottelefoon: 06-54300354
 
Vertrek  : maandag 2 juli 2007 om 19.30 uur uit Giethoorn, terug om ca. 23.30 uur.
 
               Uw koormap meenemen!!!!!!!!!!
 
Prijs      : 10,00 euro per persoon + drankjes voor eigen rekening.
 
Natuurlijk gaan we er van uit dat iedereen meegaat. Mocht u toch verhinderd zijn, laat het 
even weten aan één van de commissieleden. Ook als u vragen heeft, kunt u bij ons terecht.
Dit is het enige schriftelijke bericht dat u hierover ontvangt.
Rest ons nog u een fijne vakantie toe te wensen voor zover u er even tussenuit gaat.

Namens de leden van de activiteitencommissie
Anneke Westerveen, secretaris
 
Mutaties in het ledenbestand
= vrouwenkoor
Helaas hebben Marjan Perdok, José Ruyter en Gretha Kamp besloten te stoppen.
Wij wensen hen het allerbeste toe.
(Niet echt een mutatie, maar toch:) Rika Westerhuis, lang afwezig geweest wegens ziekte, 
hoopt na de vakantie weer mee te kunnen. zingen. Dat zou mooi zijn, Rika!
= mannenkoor
We hebben Albert Kreulen en Geerhard v.d. Beld erbij gekregen. Beide lijken hun draai al 
wel gevonden te hebben.
Klaas Jansen heeft, na 53 jaar, moeten stoppen met het bezoek aan de repetities. Heel 
jammer Klaas, we missen je al!
Ons ontvallen zijn Roelof Rooze  - en eigenlijk ook - Age Kuiphof; wij vernamen immers 
achteraf dat hij had opgezegd omdat hij ongeneeslijk ziek was. Dat zij rusten in vrede.  

Dank
In deze nieuwsbrief wil ik alle koorleden nogmaals bedanken voor de warme 
belangstelling na mijn operatie.
Het fysieke was even lastig maar wat er in je hoofd omgaat is wat moeilijker. Als je hoort 
dat het na de operatie ok is (geen kankercellen in lymfe klieren aangetroffen) ben je 
opgelucht.Toch ben je een beetje onzeker geworden omdat je na de eerste keer dacht dat je
aan de beurt was geweest.
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Gelukkig is er altijd veel te doen en mijn conditie was goed dus als je je met van alles en 
nog wat bezig houdt gaat het vanzelf goed.
Ik ben erg verwend met bloemen, bezoekjes, kaarten, telefoontjes en een vriendelijk 
woord. 
Het heeft me wel aan het denken gezet, zoals wat is voor mij belangrijk en wat wil ik in 
mijn leven. 
Laat me genieten van muziek en van de mensen, dieren en natuur om mij heen en 
werkzaamheden oppakken die op mijn pad komen.

Ik wens jullie allen een fijne zomer toe.

Dieneke Velema

Leden stellen zich voor
*Nieuwe
= Betty Steenbergen

Bamboefluiten maken en leren bespelen 
Steeds een gaatje erbij……..d.e.fis.g.a.b.cis.d   of   g.a.b.c.d.e.fis.g  

a b c d e f g -- meer doen er met muziek niet mee,
soms moet daar nog keurig net   kruis of mol worden voorgezet.
a b c d e f g--.  meer doen er met muziek niet mee            (muziek:kortjakje)

Wij gaan verhuizen naar Drenthe…..”En wij dan?????  Ja, dat is mijn probleem ook.!!!!
Hoe moeten wij nu verder fluiten???? 
Een probleem, als je een groep vrouwen (inmiddels vriendinnen geworden die veel lief 
en leed samen gedeeld hebben) moet vertellen dat je binnenkort hun bamboefluitlessen 
niet langer kunt leiden in Zoetermeer.
Sommigen waren al 15 jaar, anderen 10 jaar, 5 jaar, wekelijks bij mij om  
bamboefluiten te maken en leren bespelen.  Veel luisteren naar de zuivere toon, een 
stukje verder vijlen, zagen, meten.  
Gelukkig hebben ze iemand bereid gevonden om ”mijn” (?)  muziekgroepje verder te 
leiden. Zij is de “juf” die mij zo’n 18 jaar geleden de beginselen van het bamboefluiten 
maken en leren bespelen  heeft bijgebracht.
Een aantal weken geleden zijn deze Zoetermeerders met z’n allen een dagje in De Wijk
geweest om nog een keer samen te fluiten, mijn nieuwe stekkie te bekijken, en te 
begrijpen dat ik na zo’n 30 jaar,waarvan de laatste 20 in Zoetermeer, weer gekozen heb 
voor De Wijk, mijn geboortegrond.   
Maar, gelukkig was onze voorzitter Jantje aanwezig toen die fluiters in De Wijk bij mij 
aan de Briëtweg waren, en heeft ze gezien en gehoord wat zo’n bamboestok kan 
opleveren aan saamhorigheid, gezelligheid, muzikaliteit. 
Inmiddels is ze, met nog 3 vrouwen, begonnen met het bouwen van een fluit. Leuk, 
gezellig, moeilijk, en steeds weer verrassend als er een mooi geluid uit komt. 
Vrienden uit het bamboefluitgilde  verzekerden mij dat er in De Wijk vast wel mensen 
zijn die willen “fluiten maken en leren bespelen”.
Ze weten van mij dat ik ben opgegroeid met zingen: in  ’t kinderkoor, meisjeskoor 
jeugdkoor van Wijker Kunst, muziekschoolkoor in Meppel, een muziekleraar die me 
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tijdens de naailes in de vormingsklas zo nu en dan bij de parallelklas weghaalde om mij
neer te zetten bij het meerstemmig zingen (heerlijk, even niet naaien), veel zingen met 
kleuters die ik jaren in de klas heb gehad.  
Regelmatig zit ik op te scheppen dat ik al op een koor zat voor mijn geboorte. Volgens 
mijn moeder was ze zwanger van mij toen Wijker Kunst is opgericht. Zij is er vanaf die
tijd lid van geweest. Bij mijn opleiding tot ”docente muziek op schoot”, voor ouders 
met baby’s en peuters heb ik geleerd dat kinderen al horen voor ze geboren zijn. Dus, 
wie weet?? Ik zeg vaak dat ik eerder noten kon lezen dan letters. Wij hadden een opa 
die de kleinkinderen piano wilde leren spelen. Vraag maar aan mijn broers Lucas en 
Jan.  Niet altijd leuk, maar achteraf wel zeer dankbaar wat mij betreft.
Jullie zullen wel begrijpen dat het nu voor mij  heel prettig is om te mogen zingen bij 
Wijker Kunst. Vooral de hartelijkheid waarmee de koorleden mij opgenomen hebben in
hun koor, doet mij goed.  Dank je wel allemaal. 
Tot slot nog even terug naar het begin. Wil je meer weten over het bamboefluiten? 
www.bamboefluiten.nl.  Je kunt natuurlijk ook een keer langs komen op Briëtweg 22 of
bellen 443586 om de fluiten (sopranen, alten, tenoren en bassen) te bekijken en 
beluisteren.
Ik hoop nog heel lang te kunnen zingen bij Wijker Kunst. 
En een bamboefluitgroep is daarnaast nog een grote wens.
Ten slotte: ik ben de echtgenote van Henk van Driel, een Rotterdammer die het Drents 
moeiteloos verstaat maar (nog ) niet spreekt. Wij zijn kinderloos.

= Gido Onderstal
Toen ik in september 2005 vanuit Benthuizen (vlakbij Zoetermeer) naar De Wijk 
verhuisde, had ik al vrijwel direct het idee me aan te melden bij een koor in de 
omgeving. Ik dacht dat ik op die manier snel een (groot) aantal mensen zou kunnen 
leren kennen en zo de inburgering wat kon vergemakkelijken. Maar daarnaast ( en 
vooral) omdat ik altijd al veel van muziek heb gehouden en het eens ben met Paul 
McCartney (die van de Beatles), die ooit eens op de vraag wat hij het mooiste 
instrument vond, heeft geantwoord: "de menselijke stem". Ik vermoed dat er voor en na
hem wel anderen zijn geweest die dat hebben gezegd maar dat weet ik dan weer niet. 
Toen we na een klein jaartje de boel dan ook wat op orde hadden, heb ik me aangemeld
bij Wijker Kunst en daar heb ik nog geen seconde spijt van gehad. 
Ik had weliswaar geen enkele ervaring met het zingen in een koor, maar heb al wel heel
lang in een geheel ander verband gezongen. Inmiddels heb ik een aantal vrienden van 
het koor daar wat over verteld en de redacteur van deze nieuwsbrief heeft me verzocht 
dat eens op papier te zetten. Vandaar dus. ... 
In 1967, toen ik nog studeerde, heb ik met een aantal studievrienden een bandje 
opgericht. Met die band, die een naam kreeg die in de jaren zestig niet misstond 
(namelijk "The Die Is Cast") hebben we tot begin 1970 de omgeving van Breda min of 
meer onveilig gemaakt door zoveel mogelijk op te treden. Ons repertoire bestond 
grotendeels uit covers van de toendertijd grote acts, zoals Beatles, Rolling Stones, 
Animals, Kinks en The Who. Toen studeerden we allemaal zo'n beetje af en kregen we 
overal in het land een baan, gingen trouwen, kregen kinderen enzovoorts enzovoorts, ik
hoef u dat waarschijnlijk allemaal niet uit te leggen. De band lag op z'n achterste en 
heeft daar tot 1988 gelegen, ondank dat we elkaar nog regelmatig zagen. Toen echter 
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kreeg een van ons het idee om het nog eens te proberen ter gelegenheid van het 
betrekken van zijn nieuwe huis. We oefenden een dag of twee en het ging eigenlijk best
aardig. Vanaf dat moment zijn we weer regelmatig aan de gang, onderbroken 
gedurende periodes als er een of twee van ons langere tijd in het buitenland woonden 
en werkten. Zo bestaan we nog steeds en hopen we dit najaar ons veertigjarig jubileum 
te vieren en dat nog wel in de originele bezetting van 1967! We zijn nu bijna allemaal 
"werkloos", wonen verspreid over het land, oefenen een dag per maand en treden nog 
steeds drie à vier keer per jaar ergens op, meestal voor vrienden en (vooral) 
generatiegenoten.
Het mag duidelijk zijn dat ik "de zanger" ben, maar ik speel ook nog wat gitaar als het 
zo te pas komt. Naast mij zijn er nog vijf bandleden: twee gitaren, een basgitaar, een 

keyboard en een drummer. Nog steed komt het grootste deel van ons repertoire uit de 
jaren zestig maar we maken ook uitstapjes naar de jaren vijftig (Everly Brothers, Chuck
Berry , Elvis) en de jaren zeventig en tachtig (Dire Straits, Eric Clapton) en we spelen 
ook eigen nummers. 
Ik begrijp dat deze achtergrond binnen Wijker Kunst enigszins ongebruikelijk is maar 
ja, het is niet anders.
Overigens, vanaf het moment dat ik afgelopen september daadwerkelijk toetrad tot 
Wijker Kunst, zijn al mijn verwachtingen uitgekomen. Ik heb vanaf dag één alleen 
maar plezierige contacten opgedaan en de maandagavond is min of meer heilig 
verklaard binnen Huize Onderstal. Het gevoel bij een vriendenclub te horen is voor mij 
bijzonder waardevol en ik geniet er met volle teugen van. En het zingen blijft natuurlijk
nummer één, ik kijk dan ook met heel veel voldoening terug op de afgelopen maanden 
en hoop nog lang mijn (kleine) steentje te mogen bijdragen. 

*Oude
Roelof en Annie Broekhuizen
Er werd ons gevraagd om een stukje te schrijven voor de Nieuwsbrief. Niet omdat wij 
nieuwe leden zijn, maar nu worden de oudere leden aan de nieuwe leden voorgesteld.
Wij zijn Roelof en Annie Broekhuizen-Lubberink. Roelof is geboren op 7 juni 1930 en 
ik, Annie, op 9 februari 1935. Allebei zijn we geboren en getogen in IJhorst aan de 
Heerenweg, op de nummers 57 en 43.
Wij hebben in IJhorst op school gezeten. Na de lagere school is Roelof naar de ulo 
geweest (1 jaar), daarna naar de lagere landbouwschool en vervolgens naar de 
middelbare landbouwschool in Meppel.
Ik ging na de lagere school ook naar de ulo (2 jaar). Toen werd mijn moeder ziek en 
moest ik thuis aan de slag. Wat de school betreft, jammer. Maar het moest. 
Door cursussen te volgen hebben we toch nog een heleboel en van alles bijgeleerd.
In 1957 zijn we getrouwd en zijn toen op het bedrijf van Roelofs ouders gaan boeren, 
wat we met plezier hebben gedaan. Er werden 4 kinderen geboren: 3 jongens en een 
meisje. Hiddo is boer geworden op ons bedrijf, de andere 3 kinderen zijn uitgevlogen 
naar België en Amerika. We hebben 4 kleinkinderen: 2 meisjes en 2 jongens.
En dan nu de zang. Ikzelf begon op het kinderkoor van Wijker Kunst. Samen zaten we 
op het jeugdkoor en daarna gescheiden op mannen- en vrouwenkoor, Roelof al circa 35
jaar en ik al bijna 25 jaar. We gaan wekelijks met heel veel plezier naar de repetities.
We hopen nog vele jaren te mogen genieten van het zingen bij Wijker Kunst.
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Verslagen van gehouden activiteiten
= De feestavond
Op 17 maart 2007 hebben we onze feestavond gevierd, we waren te gast in de 
Vijverhoeve te De Lichtmis - Rouveen. Met 89 mensen hebben we van een gezellige 
avond genoten. We begonnen met koffie en gebak naar keuze en na een korte toespraak
van Bertus Stegeman werd er een start gemaakt met de “stukjes” : vele stemmen 
hadden iets ingestudeerd, al of niet verkleed. Zo met elkaar iets neerzetten geeft veel 
plezier, er werd dan ook veel gelachen en geklapt voor de uitvoeringen. De sopranen 
hadden een " Dubbel Rol": voor- en achterzijde, ze zongen Jong en Oud. Er was een 
optreden van een Dubbel Kwartet dat niet helemaal Dubbel 4 was, want een van de 
alten was die dag met vakantie gegaan: Loura moest in haar eentje de altpartij zingen. 
Ik vond het erg mooi. De eerste alten gaven een X-FACTORvoorstelling, en de tweede 
alten zaten in het Schaap met de Vijf Poten. De tweede sopranen zongen een lied waar 
plaatsnamen ingevuld moesten worden door het publiek, lekkere meezingers. Namens 
de tweede tenoren vertelde Snel Kooij over "de politiek".  Bert Flik en Jan Tijink 
hielden een interview Anno het jaar Nul.  De baritons zongen een lied genaamd "de 
mooie meid". De bassen gaven een voorstelling met het lied "Het was uit het leven 
gegrepen" met hoed, sjaal en slagwerk.De eerste tenoren zongen een potpourri van 
oud-Hollandse liedjes. Het was een zeer geslaagde avond, echt Wijker Kunst: met z'n 
allen er iets moois van maken!

 
Activiteitencommissssie, hartelijk bedankt voor het organiseren van deze gezellige 
avond,
 
Femmy Westerd-Pol

= de fietstocht van het vrouwenkoor 
Op woensdagmiddag 6 juni verzamelden 17 dames zich om één uur bij de Havezathe 
voor onze jaarlijkse fietstocht.
Emma Eefting en Tineke Idema hadden voor ons een mooie tocht in de omgeving 
uitgezocht.
Eerst ging het richting De Stapel, waar we een bezoekje brachten aan ‘t Ende. Hier zijn 
grote panelen met informatie over het Reestdal en een vogelexpositie. De tocht ging 
verder via de Bloemberg richting Fort. Onderweg konden we genieten van rijk 
bloeiende bermen en velden. In een wei langs ’t Holweg liepen runderen met 
reusachtige hoorns en een kameel en naar ik meen een dromedaris. De variëteit in 
velden lijkt me groter dan de afgelopen jaren:korenbloemen, soorten graan en 
bloemenweiden. Vlak voor De Wemme hebben we een pioenrozenkwekerij bewonderd. 
Jammer dat de bloemen eruit gehaald werden omdat de plant zich dan beter kan 
ontwikkelen. Bij De Wemme aangekomen hebben we op het terras thee of koffie 
gedronken en daarna het museum bezocht. Het zag er mooi verzorgd uit en riep vele 
herinneringen bij ons op. Maar we moesten verder.Via de Kerkweg, Bazuinerweg en 
Sjoerd kwamen we op de Ommerweg uit. Nee geen Tea Time, maar bij de 
Takkenhoogte aan de Nieuwedijk stond Tineke Idema met een verrassende picknick 
door onze organiserende dames vervaardigd. Heerlijk en gezellig op een kleed in de 
natuur!!! Bedankt dames.
De laatste trap was naar de Wijk terug via de Stapel en de tocht werd afgesloten bij d’ 
Olde Stee. Veel bekenden reden voorbij, zo ook onze voorzitter Hendrik, die onze kring 
nog even rond keek; ja het is er altijd druk op het fietspad.
Binnen hebben we samen lekker gegeten. De kok had goed zijn best gedaan.
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Om half acht stapten we op en ging iedereen naar huis.
Ik kan namens ons allen zeggen dat het een heel geslaagde dag was.

Dieneke Velema

Wat zingen we nu eigenlijk?
“My love's an arbutus” 

Op verzoek van mijn gezellige collega's bij de tweede alten schrijf ik een stukje over dat 
prachtige romantische liedje, waarin het toegezongen meisje niet wordt vergeleken met 
een prachtige bloem of de hemelse sterren, maar ... met een boom: de Arbutus Tree!

Waarom dan toch een Arbutus-boom? Welnu, blijkbaar staat deze boom symbool voor 
eeuwigdurende, unieke liefde. De Arbutus is een raadselachtige boom die altijd groen blijft
en eenmaal per jaar vreemde rimpelige rode vruchten draagt. Deze boom komt voor in het 
Middellandse Zeegebied en in Ierland (daar staat een exemplaar van 15 meter in de 
provincie Kerry). Het is een decoratieve, exotische struik die bloeit van september tot 
november met prachtige witte bloemen. De vruchten lijken op aardbeien en zijn 2,5 cm 
groot, zijn eetbaar en smaken zoetzuur. (Daarom wordt de boom in Nederland ook wel de 
aardbeienboom genoemd.) Men gebruikt deze vruchten ook wel bij de bereiding van 
wijnen, likeuren en jam. De aardbeienboom staat in bloei wanneer andere planten en 
bomen zich opmaken voor de winter. 

De naam Arbutus is een samenstelling van het Keltische Ar (dit betekent ruig, behaard, 
maar ook wrang) en butus (struik). De aardbeienboom komt ook voor in de Romeinse 
mythologische verhalen. Zo zou de genezende godin Carna (een andere naam voor deze 
godin is Cardea of Crana) met de twijgen van de aardbeienboom het lijden van zieke 
baby's verzachten.

'My love's an arbutus' is eigenlijk een oud Iers volksliedje, gearrangeerd door Charles 
Stanford. De schrijver Alfred Perceval Graves was een Ierse schrijver en botanist, maar 
ook de vader van de zeer bekende Robert Graves (onder andere "I, Claudius", maar ook 
talloze gedichten).

My love's an arbutus 
By the borders of Lene, 
("Lough Lene" is een groot meer in Ierland; lough [lok] betekent meer)
So slender and shapely 
In her girdle of green. 

And I measure the pleasure 
Of her eye's sapphire sheen 
By the blue skies that sparkle 
Through the soft branching screen. 
(de takken vormen een zacht scherm - de blauwe lucht schittert door dit scherm 
heen)
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But though ruddy the berry 
(dit zijn oranjerode, ruwe vruchten, ze lijken op aardbeien en zijn 2,5 cm groot, 
eetbaar en smaken zoetzuur.)
And snowy the flower 
(de boom heeft prachtige sneeuwwitte bloemen)
That brighten together 
(Het duurt ongeveer een jaar voordat de vruchten rijp zijn en daardoor zie je dus 
bloemen en vruchten tegelijkertijd naast elkaar aan de boom.)
The arbutus bower, 
Perfuming and blooming 
Through sunshine and shower, 
Give me her bright lips
(verwijzing naar de eerder genoemde rode vruchten) 
And her laugh's pearly dower. 
(pearly: zo mooi en wit als parels - verwijzing naar de eerder genoemde witte 
bloemen)
(dower: erfenis of erfdeel, in het bijzonder van een weduwe. Het toegezongen meisje 
is begenadigd met een prachtige witte lach. Maar hiermee wordt ook verwezen naar 
de sterfelijkheid die in het volgende deel ter sprake komt)

Alas, fruit and blossom 
Shall lie dead on the lea, 
And Time's jealous fingers 
Dim your young charms, Machree. 
(machree: mijn lief,
letterlijk afkomstig van het Ierse mo chroí, hetgeen "mijn hart" betekent)
But unranging, unchanging, 
You'll still cling to me, 
Like the evergreen leaf 
To the arbutus tree . . . 

Een globale vertaling:
Mijn lief is als de aardbeienboom, aan de rand van het meer, zo slank en mooi gevormd 
tussen een groene gordel. Ik hou van haar glimmende ogen, schitterend als saffier, net 
zoals de blauwe lucht die door de takken schijnt. Helaas zullen de bessen en bloemen van 
de boom verdwijnen. En de tijd zal ook jouw schoonheid doen vervagen, mijn lief. Maar je
blijft altijd bij mij, net zoals de groenblijvende bladeren van de aardbeienboom die zelfs in
de winter aan de boom blijven zitten. 
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En dus wordt er toch nog op een positieve noot geëindigd!

Marja Peeters
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Besturen en commissies

Mannenkoor Vrouwenkoor
Voorzitter Jaap Roorda Voorzitster Jantje van der Woude
Vice-voorzitter Jan Zijlstra Vice-voorz. / 2e penn. Femmy Lubberink
Secretaris Jan Blaauw Secretaresse Ineke ter Linde
Penningmeester Arend Hendriks Penningmeesteresse Dieneke Velema
Lid Louis Timans Lid Emma Eefting
Algemeen bestuur Dagelijks bestuur
Voorzitter Hendrik Veeningen De 3 voorzitters
Secretaris Gerrit van de Belt
Penningmeester Dieneke Velema
2e penningmeester Arend Hendriks
Leden De leden van het 

mannen- en van het 
vrouwenbestuur

Muziekcommissie
Voorzitter: Hilco Vos
Secretaris: Jan Tijink
Leden: Betty Feenstra

Gerda van Oostrum
Truida Wieken
Arend Hendriks (namens het bestuur)
Bert Lammers (dirigent en algemeen muzikaal adviseur)

Aktiviteitencommissie 
voorzitter: Bertus Stegeman
Leden: Luuk Steenbergen

Fien Visser
Truida Wieken
Anneke Westerveen 
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Bijlage:  de verslagen van de dit voorjaar gehouden jaarvergaderingen

= Algemene Ledenvergadering van Wijker Kunst, gehouden op woensdag 28 maart 2007 
in het Apollo huis.

Afwezig met kennisgeving: Jan en Hanneke Steenbergen, Gerrit en Aaltje Zomer, Jan en 
Reina Tijink, Betty Feenstra, Tieme Bakker, Wolter Flinkert, Gé Nederveen, Geesje 
Steenbergen, Han Idema, Louis Timans, Henny Brals (ziek), Truida Wieken.
Aanwezig: volgens de presentielijst 41 personen (leden + bestuur).

Iets na 20.00 uur opent voorzitter Henk Veeningen de vergadering met een hartelijk 
welkom aan de aanwezigen. Vanwege de recente bestuurswisselingen bedankt hij Anneke 
Westerveen en Dick Vrielink voor hun jarenlange inzet en de prettige samenwerking. 
Tevens stelt hij de nieuw aangetreden bestuursleden voor. t.w. Ineke ter Linde en Jan 
Blaauw ( beiden als secretaris.).

Verslag vorige vergadering van 23-2-2006. Deze was afgedrukt in de nieuwsbrief zomer 
2006.
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en getekend door de 
voorzitter.

Ingekomen: a)  brief van de Oranje Vereniging met een verzoek tot een gesprek over de 
aubade op  Koninginnedag 2007. Die bereidheid hadden we. Na tel. contact bleken wij als 
enige te hebben gereageerd. We hebben aan de leden voorgelegd : collectief als W.K. gaan 
of individueel ?
 De uitslag was….> alleen individueel. We stellen de Or. Vereniging en Apollo hiervan in 
kennis.
 ( verzoek teksten bij de molen uit te delen)
b)  brief van gemeente De Wolden , met de mogelijkheid ons aan te melden voor de 
Anjeractie 2007.
(collecte 28/5 tot 3/6).We melden ons aan , maar niet voor een heel klein deel van het 
dorp.
c)  e-mail van Vereniging Toeristisch Recreat. Belang .Uitnodiging vergadering op 14/3. 
Er is niemand geweest , maar er is wel een verslag ontvangen. We houden het in de gaten.
Mededelingen. d)  Hilco Vos deelt mee dat de Iekmulder definitief is gestopt en geeft hier 
uitleg over.
Hun muziekarchief is in ons bezit gekomen.
e) kledingfonds : een commissie is tot de conclusie gekomen dat we dit beter kunnen 
opheffen.
f)  Het Dagelijks Bestuur heeft met een delegatie van het nieuwe Apollo bestuur 
gesproken. Ze zijn met enkele voorstellen gekomen voor een intensievere samenwerking . 
Niet alles is voor W.Kunst geschikt. Wel gaan we meedoen aan hun jubileumconcert op 18
oktober 2008 in Ogterop.
g)  Jan Zijlstra zal vanaf september de gehele begeleiding  muziekarchief gaan verzorgen. 
Hij geeft uitleg over de plannen die hij met het bestuur heeft besproken.
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Het jaarverslag 2006 van de secretaris wordt voorgelezen en zonder aanpassingen 
goedgekeurd.

Het financiële jaarverslag 2006 wordt uitgedeeld. Dieneke Velema kan de gestelde vragen 
over de genoteerde cijfers tot volle tevredenheid beantwoorden.
Het verslag van de kascommissie wordt gedaan door Fien Visser .De kas is in goede orde 
bevonden.
De getoonde begroting wordt eveneens zonder aanpassingen aangenomen.

Het jaarverslag van de activiteitencommissie wordt voorgelezen door Anneke Westerveen .
Ze hebben veel werk verzet : van de nieuwjaarsborrel via de versierde wagen tot en met de
kerstmarkt.
Bij hun financiële verslag maakt ze melding van een positief resultaat. De voorzitter van 
de commissie, Bertus Stegeman, meldt het vertrek van Engbert Westerd. Zijn plaats wordt 
ingenomen door Luuk Steenbergen. Engbert wordt hartelijk bedankt voor zijn jarenlange 
inzet voor de commissie.

Het jaarverslag van de muziekcommissie kan door een misverstand niet worden 
voorgelezen.
Wel kan hun voorzitter, Hilco Vos, een aantal vragen duidelijk beantwoorden.

Het vaststellen van een nieuw Huishoudelijk Reglement geeft nog al wat discussie.
Het voorliggende voorstel is door Jan Zijlstra samengesteld. Hij heeft hier erg veel tijd en 
energie in gestoken .Een kleine bestuursgroep heeft het met hem doorgenomen en zonodig
aangepast. Het heeft ter inzage gelegen. Dick Vrielink heeft het grondig bestudeerd en 
komt met een aantal verbeteringsvoorstellen.  Een impasse ?........in de nu volgende pauze 
worden ze aan de bestuurstafel doorgenomen en aangepast. Het resultaat wordt ná de 
pauze voorgelezen. Toen waren er geen op- of aanmerkingen meer en zijn ze zonder 
tegenstem aangenomen.
Ieder lid krijgt binnenkort een exemplaar. Hilco meldt een sponsor voor het kopiëren.

Dan volgt een discussie over het beleid van bestuur, dirigent en commissies.
Jaap Roorda vindt dat de dirigent, als muziektechnisch deskundige, ook nu weer voor het 
voorjaarsconcert, te veel hooi op de vork neemt. Hij krijgt van diverse leden bijval.
Jantje van der Woude betreurt het dat de versierde wagen niet in IJhorst is gepresenteerd. 
Een felle discussie komt los over het voortbestaan van de wagen. Moeten we een jaarlijkse
kostenpost van gemiddeld € 500= als promotiekosten voor ons koor zien? Een voorstel om
de versierde wagen uit het programma te schrappen komt in stemming. De uitslag….> 
voorlopig geen wagen meer.
De club, die de afgelopen jaren de wagen heeft versierd, wordt bedankt voor hun 
inspanningen.
Het volgende punt is de wintermarkt. Omdat Jantje vindt dat de kraam er veel beter uit 
moet zien, zegt Bertus Stegeman dat er dan meer hulp moet komen. Bert Flik vindt dat 
activiteiten rendement moeten opleveren en dat bv. een wintermarkt meer oplevert dan een
versierde wagen. 
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16 april gaat het bestuur weer met Dirigent Bert om tafel voor het halfjaarlijkse gesprek. 
Op een vraag over zijn contractstermijn wordt geantwoord : het huidige contract eindigt 31
december 2007. We zullen tijdig moeten praten over een eventuele verlenging.
Egbert Westerd heeft het moeilijk bij het instuderen van de huidige stukken. Hij is niet de 
enige. We zullen Bert vragen om oefen cd’s te maken voor de mannen van Die Csardas…..
Henk Veeningen meldt een extra repetitie hiervoor op zaterdagmorgen 28 april.

Rondvraag
*** Bert Flik vraagt of een deurverkoop (als van andere verenigingen) niets voor ons is. 
Men is hier niet voor te porren.
*** Hilco Vos vindt dat we meer kunnen doen op de kerstmarkt, ter versteviging van de 
kas.
*** Dieneke Velema ….zij vindt dat je het koor promoot door een goede presentatie bij 
een concert en bij eventuele andere activiteiten.
***  Ina Zijlstra meldt dat zij een ongemakkelijk gevoel heeft over gehouden bij haar 
intrede in het koor.                                                                                                          
 *** Gido Onderstal meldt dat hij warm is ontvangen bij het koor. Hij stelt voor een e-mail
inventarisatie te houden om eventueel meer berichten via dit medium te verzenden. 
Tenslotte maakt hij complimenten over de opgenomen kerst dvd.
*** Hilco Vos haakt in op het e-mail voorstel. Hij wil dat onderzoek wel uitvoeren. Het 
kan het vele kopiëren behoorlijk verminderen en het is ook veel sneller. Tevens biedt hij 
zijn hulp aan bij het onderzoek voor het eventueel opzetten van een website.
*** Anneke Westerveen vraagt of we niet eens kunnen optreden op de Havikshorst. Men 
heeft daar binnenkort ook een jubileum te vieren. Verder vraagt ze naar het programma 
voor 2008. Gerrit leest een lijst voor van al hetgeen bekend is voor 2007 en 2008 . De lijst 
komt in de a.s. nieuwsbrief.
*** Gré Hakman wijst (voor de nog niet computer werkenden) op de inloopmorgen op 
woensdag in de Havezate. Hier kan men vragen stellen over pc-gebruik.

Hierna sluit Henk Veeningen deze zeer levendige vergadering .Hij bedankt Apollo voor het
geboden onderdak. De aanwezigen bedankt hij voor hun inbreng en wenst hun wel thuis.

De Wijk ,5 april 2007-04-06
Gerrit van de Belt ,secretaris Algemeen Bestuur.

= Jaarvergadering vrouwenkoor Wijker Kunst gehouden op 19 februari 2007 in het 
Apollohuis aan de Molenstraat om 21.00 uur.

Verhinderd met kennisgeving: Hennie Brals, Femmy Westerd, Hanneke Steenbergen en 
Josje Vos.
De voorzitter opent de vergadering en heet 53 dames hartelijk welkom.
De notulen van de jaarvergadering van 6 februari 2006 worden onveranderd goedgekeurd.
Er zijn geen ingekomen stukken. Er is een oriënterend gesprek geweest met het bestuur 
van Apollo en het dagelijks bestuur van Wijker Kunst, wordt vervolgd. 
Op woensdag 28 maart a.s. is de algemene jaarvergadering ook in het Apollohuis.
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Op 3 maart a.s. gaan we met de bus voor 6 euro per persoon naar het TT circuit in Assen 
om het Drentse volkslied te zingen. 30 Dames hebben zich aangemeld. Er kunnen nog 20 
mannen mee. 
De secretaris Anneke Westerveen leest het jaarverslag voor. Het verslag wordt 
goedgekeurd.
Over het financiële verslag zijn enkele vragen. Lyda Dijkstra wil graag weten wat de 
kostenpost  inhoudt van het concert op de jaarrekening. Deze kosten zijn van het concert 
met Con Amore uit Pijnacker gegeven in IJhorst. Hennie Koster informeert naar de 
verhuur van de nonnenpakken. Ze zijn wel verhuurd maar het geld staat op 2007.
Greetje Huisjes en Fien Visser hebben bij de penningmeester Emma Eefting de kas 
gecontroleerd. Fien V. deelt mede dat er niets op aan te merken is. De penningmeester 
wordt décharge verleend. 
Nieuw gekozen lid voor de kascommissie is Aly Slomp.
Betty Feenstra leest een keurig verslag voor van de muziekcommissie.
Truida Wieken wordt met applaus herkozen als lid van de muziekcie.
De fietsmiddag wordt vastgesteld op woensdag 6 juni 2007. De dames Tineke Idema en 
Emma Eefting zetten de tocht uit.
Verschillende reacties volgen betreffende de concertkleding.
Truida Wieken vindt eigen gekozen zwarte kleding het mooist.
Aaltje Zomer vindt dat het publiek heel positief reageerde op de kleding tijdens het 
kerstconcert j.l.
Loura v.d.Belt zegt dat men niet al te stijf moet zijn. Een beetje bij de tijd blijven is ook 
leuker voor jonge mensen.
Fien Visser vindt het een mooi geheel.
Greetje Huisjes merkt op dat het publiek het heel netjes vindt.
De voorkeur van Gé Nederveen gaat uit naar zwarte eigen kleding met een corsage.
Henny Gebben wil weten hoe het in de zomer moet met de zwarte kleding.
Hermien Mussche vraagt of je dan mouwloos kunt gaan.
José Ruyter wil niet graag dat de rok verplicht wordt.
Tineke Idema vindt dat je het gele topje nog wel eens kunt dragen.
Lammy Engel merkt op dat ze het beter vindt de koorkleding te bewaren en niet te ruimen.
Liet Maris wil de concertkleding graag zelf houden. 
Als je bedankt voor het koor blijft de kleding van de vereniging.
Roely de Noord wil weten of het kledingfonds nog bestaat. Het kledingfonds is verweven 
in de vrouwenkas.
Loura v.d. Belt bestelt gele corsages voor het koor (concert 5 mei a.s.).
Reina Tijink geeft aan als er iets aangeschaft wordt door de vereniging wel aan het 
Pr.Bernhardcultuur fonds gedacht moet worden.
De conclusie is dat zwarte kleding de voorkeur heeft bij veel dames, maar niet te bloot.
De bestuursverkiezing staat op de agenda. Tegenkandidaten hebben zich niet aangemeld. 
Ineke ter Linde wordt de nieuwe secretaris en dit wordt met applaus bevestigd.
Anneke Westerveen is de scheidende secretaris van het vrouwenkoor na 7 jaren trouwe 
dienst.
Anneke W. ontvangt niet alleen mooie woorden ook een plantenbakje met 
voorjaarsbloemen.
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Zij bedankt de leden en het bestuur. Hopende dat deze attentie geen contributie verhoging 
te weeg zal brengen.
Geen bijzonderheden voor de rondvraag. Wel willen de dames op uitnodiging naar Con 
Amore in Pijnacker. Dit zal waarschijnlijk niet dit jaar plaatsvinden. In 2007 zijn 2 
concerten
bekend te weten: 5 mei concert IJhorst en concert DIO Koekange op 6 oktober.
Het kerstconcert is bijzonder in de smaak gevallen en zeker voor herhaling vatbaar.
Dames die zich het afgelopen jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging 
worden door de voorzitter bedankt voor hun werkzaamheden.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit voorzitter Jantje v.d. Woude om 22.30 uur de 
vergadering. Ze bedankt de dames voor de belangstelling en wenst een ieder wel thuis.

Anneke Westerveen

=  jaarvergadering  mannenkoor d.d. 19.02.06 (In De Havezate te De Wijk)
Aanwezig: Bestuur Mannenkoor en 28 leden (zie presentielijst)
Afwezig: met bericht van verhindering L.Timans; overige leden zonder bericht.

1. Opening
Voorzitter Jaap Roorda heet allen welkom, hij is niet zo tevreden over de opkomst van 28
van 43 de leden. 

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van 6 februari 2006 wordt zonder op- of aanmerkingen
vastgesteld, met dank aan de secretaris.

3. Ingekomen stukken/mededelingen
- Age Kuiphof heeft in een brief aangegeven door omstandigheden zijn lidmaatschap op

te zeggen.
- Klaas  Jansen  heeft  na  lang  aarzelen  toch  besloten  om  na  ruim  53  jaren  zijn

lidmaatschap op te zeggen. Besloten wordt hem in een brief te bedanken voor het vele
dat hij voor de vereniging heeft gedaan en hem een plaats te geven op de lijst van
personen die een speciale uitnodiging voor onze concerten ontvangen.

4. Jaarverslag 2006
Het  jaarverslag  van de secretaris  wordt  (na  voorlezing door  de  secretaris)  met  enkele
verbeteringen goedgekeurd.

5. Financieel verslag 2006
De penningmeester Arend H geeft een toelichting op de cijfers.
Het financiële verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Op voorstel van de penningmeesters van beide afdelingen om de term ‘Kledingfonds’ niet
meer te gebruiken nu dat fonds het karakter heeft gekregen van een algemeen reservefonds
wordt door de vergadering goedgekeurd. De jaarlijkse reservering voor het kledingfonds
kan  opnieuw  ingesteld  worden  zodra  een  nieuwe  lening  en  de  aflossing  daarvan  dat
noodzakelijk maakt.
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6. Goedkeuring financiële jaarstukken.
Nadat Bertus Luten namens de kascommissie heeft gemeld dat de kas perfect in orde is
bevonden, stelt hij de vergadering voor de penningmeester te dechargeren. 
De vergadering stemt daarmee met applaus in. De voorzitter bedankt de kascommissie.
Engbert  Westerd  en  Guido  Onderstal  worden  benoemd  tot  leden  van  de  nieuwe
kascommissie. 
Dick Vrielink merkt op dat het gehele bestuur hiermee gedechargeerd is en dat formeel
volgens  de  statuten  alle  bestuursleden  hun  handtekening  op  de  jaarrekening  moeten
zetten.

7. Bestuursverkiezing
Louis Timans en Dick Vrielink zijn aftredend. Louis Timans heeft zich herkiesbaar gesteld
en wordt zonder tegenkandidaten zonder hoofdelijke stemming herkozen.
Het bestuur stelt  voor om in de plaats van Dick Vrielink te benoemen Jan H. Blaauw.
Omdat  ook  hiervoor  geen  tegenkandidaten  zijn  aangemeld  wordt  hij  bij  acclamatie
gekozen 

8. Discussie over het beleid
De voorzitter deelt mee dat nieuwe overhemden enigszins afwijken van de oude en zijn te
bestellen via de penningmeester tegen een bedrag van 45 of 65 euro, afhankelijk van de
kwaliteit.
Over het al dan niet continueren van de relatie met Bösensell die nu al zo’n 20 jaar bestaat
is de meerderheid positief. Of dat ook betekent dat er weekends georganiseerd moeten
worden of dat een concert op zondagmiddag met ierts gezamenlijks vooraf en na afloop
daarover  verschillen  de  meningen  nogal.  Het  voorstel  van  Jan  Steenbergen,  om  een
concert op zondagmiddag te houden en wie dat wil de gelegenheid te geven op met eigen
auto er een heel weekend van te maken, vindt nogal wat voorstanders.
Hilco Vos bepleit het samen zingen van beide koren.
Jan Compagner vindt het jammer dat we het prachtige kerstconcert slechts 1 keer hebben
uitgevoerd.  Dat  zou  ook  nog  elders  gekund  hebben,  b.v.  in  een  andere  kern  zoals
Zuidwolde.  Dat zou ook een wervende functie kunnen hebben. Er schijnen ook goede
zangers in Zuidwolde te wonen.
Jan  Tijink  wil  graag  weten  wat  er  de  rest  van  het  jaar  op  het  programma  staat.
Voorjaarsconcert/ Regioconcert/Een concert met de Dickeninger Geuzen wellicht in het
najaar/ een midwinterconcert in januari 2008 i.p.v. de Nieuwjaarsconcerten.
Lucas Steenbergen maakt zich zorgen over de gemengde stukken; ze kosten wel veel tijd
en aandacht in vergelijking met onze eigen nummers.
9. Rondvraag / sluiting
Bertus Stegeman vraagt hulp voor het maken van de feestwagen van Wijker Kunst bij het
dorpsfeest. Hij wil nog wel en bijdrage leveren maar de coördinatie graag aan een ander
overdragen.
Snel Kooy vindt dat de dirigent nadrukkelijker moet worden aangesproken op het uit laten
delen  van  nieuwe  muziek  voorafgaand  aan  de  repetities.  De  voorzitter  en  de
muziekcommissie zeggen dat toe.
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Henk  Veeningen  en  Gerrit  v.d.  Belt  melden  dat  het  beheer  van  de  muziekstukken
binnenkort gereorganiseerd gaat worden.
De vraag van Guido Onderstal  of  er  aan ledenwerving gedaan wordt  kan bevestigend
beantwoord worden.

Nadat  de  voorzitter  Dick  Vrielink  heeft  bedankt  voor  z’n  bestuurlijke  activiteiten
gedurende de afgelopen zes jaren en met name zijn bijdrage aan de goede sfeer in het
bestuur  heeft  gememoreerd,  sluit  hij  om  21.10  u  de  vergadering  met  dank  aan  de
aanwezige leden.

Dck Vrienink, secreataris mannenkoor WK
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